YLEINEN TAIDEKILPAILU
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VILLIMIEHENKADULLE
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1 KILPAILUKUTSU

1.4 PALKINTOLAUTAKUNTA
Palkintolautakuntana toimii valtion taideteos
toimikunta:

1.1 KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ,
LUONNE JA TARKOITUS

Jari Auer, puheenjohtaja, arkkitehti
(palkintolautakunnan puheenjohtaja)
Riikka Latva-Somppi, varapuheenjohtaja,
kuvanveistäjä ja lasitaiteilija
Siukku Nurminen, konservaattori
Paavo Paunu, taidemaalari
Tuomo Rainio, kuvataiteilija
Nora Tapper, kuvanveistäjä
Henri Terho, erityisasiantuntija
Annu Vertanen, kuvataiteilija, professori

Valtion taideteostoimikunta järjestää taidekilpailun
yhteistyössä Lappeenrannan kaupungin ja
Senaatti-kiinteistöjen kanssa. Tarkoituksena on
hakea ideoita taideteoksista, jotka voidaan
sijoittaa Lappeenrannan Villimiehenkadulle.
Arvostelussa kiinnitetään huomiota ehdotusten
taiteellisuuteen ja ajanmukaisuuteen sekä toteutusja kehityskelpoisuuteen. Valtion taideteostoimikunta
päättää kilpailun ratkaisun jälkeen, mitä ehdotusta
tai ehdotuksia lähdetään jatkokehittämään ja
toteuttamaan.

Palkintolautakunnan sihteerinä toimii valtion
taideteostoimikunnan sihteeri, vastaava tuottaja
Eija Aarnio. Sihteeri ei osallistu päätöksentekoon.

1.2 OSANOTTO-OIKEUS

Palkintolautakunnan toiminta kilpailun arvostelun
aikana on salainen. Palkintolautakunnan jäsenet,
sihteeri ja kilpailun yhteyshenkilö eivät saa henkilökohtaisesti tai välillisesti osallistua kilpailuun.
Palkintolautakunnan jäsenten ja kilpailijoiden
väliset yksityiset neuvottelut ja mielipiteiden vaihto
kilpailuun liittyvistä asioista ovat kiellettyjä.
Palkintolautakunta on oikeutettu kuulemaan
tarpeelliseksi katsomiaan asiantuntijoita. Asiantuntijat eivät osallistu päätöksentekoon eikä heillä ole
oikeutta osallistua kilpailuun.

Kilpailu on yleinen, kaikille avoin taidekilpailu.
Kilpailun kielinä ovat suomi ja ruotsi.

1.3 PALKINNOT
Palkintoina jaetaan yhteensä 15 500 euroa
seuraavalla tavalla:
palkinto 7000 euroa
palkinto 4000 euroa
palkinto 3000 euroa

1.5 KILPAILUOHJELMAN HYVÄKSYMINEN

Tunnustuspalkinnot 3 kpl à 500 euroa
Lisäksi palkintolautakunta voi halutessaan
jakaa kunniamainintoja.

Kilpailuohjelma on valtion taideteostoimikunnan,
Lappeenrannan kaupungin ja Senaatti-kiinteistöjen
hyväksymä.

Palkinnot eivät ole verovapaita.
Palkinnoiksi ilmoitettu summa jaetaan, jos kilpailuun on jätetty vähintään palkintojen lukumäärää
vastaava määrä ehdotuksia. Jos kilpailuun
hyväksyttyjä ehdotuksia on vähemmän kuin
palkintoja, palkintolautakunnalla on oikeus
harkita, mitkä palkinnot se jakaa.

1.6 OHJELMA -ASIAKIRJOJEN LUOVUTUS

Palkintolautakunnalla on yksimielisesti oikeus
jakaa palkintojen kokonaissumma ilmoitetusta
poikkeavasti.

1.7 KILPAILUN AIKATAULU

Kilpailuasiakirjat ovat ladattavissa internetistä

www.valtiontaideteostoimikunta.fi/lappeenranta-taidekilpailu.

Kilpailu alkaa to 21.6.2018
ja päättyy pe 26.10.2018.
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Itsenäisyyden ajan alussa kaupunkirakenne
kokonaisuutena muuttui melko vähän, sillä keskustassa ei rakennettu kovinkaan paljon 1920-luvulla.
Kaupungin hallinnollinen alue pysyi 1930-luvulle
asti suppeana ja ulottui etelässä vain nykyisen
kaupungintalon tienoolle. Samaan aikaan hallinnollisten rajojen ulkopuolelle kasvoi laaja suunnittelematon esikaupunkiasutus, jonka asukasluku
ylitti kaupungin oman väkiluvun. Esikaupunkien
liitoksessa vuonna 1932 laaja suunnittelematon
esikaupunkiasutus tuli kaupungin rajojen sisäpuolelle ja osaksi virallista kaupunkikuvaa. Samalla
kaupungin asukasluku kasvoi runsaasta 3000:sta
noin 10 600:aan. Liitosalueet integroitiin vanhaan
kaupunkirakenteeseen vuonna 1936 vahvistetulla
Otto-Iivari Meurmanin yleisasemakaavalla. Sotien
jälkeisen ensimmäisen yleiskaavan laativat 1950luvun alussa Otto-Iivari Meurman ja arkkitehti Olli
Kivinen. Yleiskaava hahmotti uuden hallintokeskustan paikan, mutta muutti vanhan keskustan kaavaa
matalammaksi ja avarammaksi.
Keskustan suunnittelusta pidettiin aatekilpailu
vuonna 1957 ja vuonna 1963 varsinainen suunnittelukilpailu, jonka voitti nuori arkkitehti Erkki Juutilainen. Kilpailuehdotuksessa vanha korttelirakenne
ja rakennuskanta pyyhkäistiin Pormestarinkadun
eteläpuolisilta alueilta kokonaan pois. Kilpailuehdotus muuttui kuitenkin ratkaisevasti ennen, kuin
se eteni toteutukseen. Jatkokehittelyssä alun perin
8–10-kerroksisiakin rakennuksia sisältänyt hallintokeskusta kehitettiin yhdeksän neliönmuotoisen
korttelin varaan. Ratkaisu perustui matalahkoon
tasakorkuiseen rakentamiseen ja kansirakenteisiin.
Lopulta vuonna 1975 valmistunut asemakaava
ja sen perusteella rakennetut korttelit ovat muodostaneet hallintokeskustan rungon näihin päiviin
saakka. Kaupunkikuvaan vaikutti nyt erityisesti
betonirakentamistekniikka, joka mahdollisti massiiviset kansirakenteet ja rampit.

2 KILPAILUTEHTÄVÄ
2.1 KILPAILUKOHDE
Lappeenrannan keskustan ja
kilpailualueen historiaa
1600-luvun alkupuoliskolla Ruotsin kaupunkilaitos
laajeni voimakkaasti, ja Lappeenrannan kaupunki
perustettiin viipurilaisten vanhalle kauppapaikalle
vuonna 1649. Ensimmäinen asemakaava toteutettiin Linnoitusniemen alueelle, ja 1700-luvun lopulla
siviiliasutus alkoi siirtyä Viipurin ja Savonlinnan teiden risteykseen, niin sanotun Suuren esikaupungin
alueelle. Vähitellen esikaupunki muuttui kaupungin
keskustaksi ja laajeni 1800-luvun kuluessa käsittämään nykyisen ydinkeskustan eli suunnilleen Torikadun, satamaradan ja Valtakadun välisen alueen.
1800-luvulla Lappeenrannan kaavoitukselle
oli tyypillistä keskustan laajentaminen tontti kerrallaan ilman erityisiä asemakaavallisia tavoitteita.
Lappeenrannassa ei tapahtunut koskaan suurta
kaupunkipaloa, minkä seurauksena monien muiden
Suomen kaupungin kaupunkisuunnitteluihanteet
ja paloturvallisuusmääräykset eivät vaikuttaneet
samalla tavalla Lappeenrannan kehitykseen. Lappeenrannan kaupunkirakenteessa ei ole nähtävissä
leveitä katuja, puistomaisia käytäviä, aukioita tai
korttelipuutarhoja, vaan kaupungin puitteet ovat
säilyneet pitkälti ennallaan. Kuitenkin ruutukaavasta huolimatta kaupunkirakenteeseen jäi epäsäännöllisyyttä vaihtelevan tonttikoon vuoksi.
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Valtion virastotalot,
Pormestarinkatu 1

kulttuuriympäristön selvityksen laatinut Lauri Putkonen kuvailee kaupungintaloa betoniin valetuksi
versioksi Italian keskiajan ja renessanssin palazzo
pubblicosta. Rakennuksen julkisivuissa on käytetty
alun perin betonin lisäksi tiililaattaa, terästä ja
lasia. Teräksiset säleiköt on lisätty myöhemmin.
Kaupungintalo perustuu Juutilaisen suunnittelemaan kaksitasoratkaisuun, ja kaupungintalon
länsipuolella olevan kansalaistorin alla kulkee Kirkkokatu, joka yhdistää Lappeenkadun satamaan.
Kannen alla oleviin parkkihalleihin rakennettiin
vuonna 2017 uudet, ulkoasultaan lasiset porraskuilut, jotka rytmittävät kansalaistoria. Kaupungintalon kaakkoispuolelle rakennettiin liikekeskus Centre
samassa yhteydessä, kun kauppakeskus Iso-Kristiinaa laajennettiin vuonna 2015. Putkosen laatiman
rakennetun kulttuuriympäristön selvityksen mukaan
kaupungintalo on paikallisesti merkittävä kohde.

Pormestarinkadulle sijoittuva posti- ja lennätintalo
valmistui vuonna 1956 ollen ensimmäinen suurempi
virastotalo alueella. Sen suunnitelmat laati kaksi
vuotta aiemmin rakennushallituksen arkkitehti Martti
Melakari, joka on piirtänyt myös muun muassa Savonlinnan ja Kuopion postitalot. Nelikerroksinen ja
harjakattoinen rakennus on julkisivuiltaan rapattu.
Hallintokorttelin tuleva rakentaminen perustui
pitkälti Juutilaisen suunnitelmiin, ja hänen suunnitelmiensa pohjalta laadittiin vieläkin voimassa oleva
Lappeenrannan hallintokeskuksen asemakaava
vuodelta 1975. Uudet valtion virastotalon rakennukset valmistuivat postitalon viereen vuosina 1980
ja 1982 arkkitehtitoimisto CJN:n (Castrén-Jauhiainen-Nuuttila) suunnittelemina. Pääsuunnittelijana
toimi Eero Valtiala.
Postitalon eteläpuolisessa rakennuksessa toimii
poliisilaitos ja länsipuolisessa, pohjaltaan neliönmallisessa rakennuksessa muita valtion virastoja,
kuten verotoimisto, TE-toimisto, maistraatti ja ulosottotoimisto. Rakennuksen julkisivut ovat keltatiilisiä
elementtejä. Vertikaalisuuntaisuus korostuu julkisivussa kapeina ikkunarivistöinä, jotka yhdistyvät
kerrosten välillä toisiinsa harmaalla elementtiaiheella. Lauri Putkosen laatiman rakennetun kulttuuriympäristön selvityksen mukaan virastotalokokonaisuus on paikallisesti merkittävä kohde.

Lähde: Lappeenrannan keskustan osayleiskaava rakennetun
kulttuuriympäristön selvitys, Tmi Lauri Putkonen, Tengbom
Eriksson Arkkitehdit Oy, 2013

Taideteokset
Lappeenrannan kaupungintalon sekä virasto- ja
poliisitalojen alueiden läheisyydessä sijaitsee
useita taideteoksia eri aikakausilta. Useimmat niistä
liittyvät henkisesti Karjalan historiaan, sotiin, evakkoihin ja menneisiin sukupolviin. Vanhalle vehreälle
hautausmaalle ja sen sankarihautausmaalle on
sijoitettu useita taideteoksia, kuten Wäinö Aaltosen Suru ja Usko tulevaisuuteen –teos sekä Kauko
Räsäsen Äiti-Karjalan muistomerkki. Lähimpänä
kilpailualuetta kaupungintalon edustorilla sijaitsee
Jouko Toiviaisen pronssinen teos Muuttolinnut.

Lappeenrannan kaupungintalo,
Villimiehenkatu 1
Lappeenrannan kaupungintalon paikka valittiin arkkitehti Viljo Revellin ehdotuksesta, ja rakennuksen
ensimmäinen vaihe valmistui vuonna 1984. Rakennuksen pääsuunnittelijana toimi arkkitehti Yrjö Sahlstedt. Lappeenrannan keskusta-alueen rakennetun

Teosten sijainnit ja tarkemmat kuvaukset ovat
liitteessä
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häiritä kameroita välkkyvällä tai väriä vaihtavalla
valolla.
Teosten arvostelun aikana turvallisuusasiantuntijat antavat teoksista palkintolautakunnalle
lausuntonsa, jonka perusteella arvioidaan teoksen
turvallisuuteen liittyvä kehittämistarve.

2.3 ARVOSTELUPERUSTEET
Toteutettavan teoksen tai teoksien toteutuskustannuksiin on varattu yhteensä 220 000 euroa
(alv 0 %) sisältäen taiteilijapalkkiot, tekijänoikeudelliset siirrot sekä teoksien valmistamiseen tarvittavat laitteet, materiaalit, asennukset, ohjelmointi
yms. Valtion taideteostoimikunta toteuttaa 1 – 3
teosta kokonaisbudjetin rajoissa, jolloin yhden
teoksen kustannukset asettunevat välille 50 000 –
220 000 euroa (alv 0 %).
Kilpailuehdotus ei saa olla aikaisemmin julkistettu, vaan sen tulee olla uusi, nimenomaan kilpailukohteeseen suunniteltu teos.
Arvostelussa kiinnitetään huomiota ehdotuksen
taiteellisuuteen, ajanmukaisuuteen sekä toteutus- ja
kehityskelpoisuuteen.

2.2 KILPAILUN TAVOITTEET JA REUNAEHDOT
Kilpailun tavoitteena on löytää ideoita alueelle
toteutettavasta paikkasidonnaisesta pysyväisluonteisesta julkisesta teoksesta, joka luo paikalle omaa
identiteettiä ja lisäävät viihtyisyyttä.
Kirkkokadun ja Villimiehen kansien peruskorjaus on aloitettu huhtikuussa 2018 ja valmistuu marraskuussa 2018. Kilpailualue on työmaa-alueena
koko taidekilpailun ajan, joten se ei ole nähtävissä
muuten kuin työmaa-aitojen takaa. Korjausperiaatteisiin voi kuitenkin tutustua kaupungintalon toisella
puolella Brahenkadulla, joka on korjattu samalla
tavalla.
Kansirakenteet on mitoitettu 15 000 kg/m²
kuormalle, mutta alueella on sadevesikaivoja,
joiden päälle ei voi sijoittaa mitään. Teoksen tarvitsemat asennukset tutkitaan tarkemmin jatkosuunnittelussa. Kadun vuonna 2018 uusittavaan betonilaatoitukseen ei ole toivottavaa tehdä laajoja
muutoksia.
Teos tulee olla vaivattomasti ylläpidettävissä ja
elinkaarikustannusten olla kohtuullisia. Hankinnasta
ei ole mahdollista siirtää varoja tuleville vuosille
ylläpitoa varten.
Teoksessa käytettävien materiaalien ja teknisten ratkaisujen tulee olla turvallisia ihmisille
ja omaisuudelle. Teos ei saa vaikeuttaa palo- ja
pelastustoimia eikä katualueen puhtaanapitoa ja
liukkaudenestoa.
Mahdolliset julkisivuihin kiinnitettävät taideteoksen osat tulee suunnitella vähintään neljän metrin korkeudelle niin, ettei niitä voi käyttää apuna
kiipeämisessä.
Teos ei saa aiheuttaa häiritsevää valoa eikä
avata näkymiä ei-julkisiin sisätiloihin. Rakennusten
sisäpuolelle ei sallita asennuksia. Teos ei saa
vaikeuttaa valvontakameroiden sijoittelua, mikä
tutkitaan tarkemmin jatkosuunnittelussa. Teos ei saa
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3 KILPAILUTEKNISET TIEDOT

lun niin, että palkitut ja kunniamainitut voidaan julkistaa pe 14.12.2018 palkintojenjakotilaisuudessa.
Kilpailuehdotusten arvostelusta laaditaan
pöytäkirja, joka sisältää ehdotuskohtaiset arvostelut yläluokasta sekä ryhmitellyt arvioinnit muista
ehdotuksista.
Julkistamisen yhteydessä tekijätiedot lisätään
näyttelyissä oleviin ehdotuksiin ja arvostelupöytä
kirja tulee nähtäville kilpailun internetsivulle pe
14.12.2018 – pe 28.6.2019 väliseksi ajaksi. Kilpailun osallistujat hyväksyvät osallistumalla kilpailuun
sen, että kilpailun järjestäjät tallentavat palkitut ja
kunniamaininnan saaneet kilpailutyöt omalle internet-palvelimelleen näyttelyä varten ja välittävät teokset yleisölle nähtäviksi avoimen verkon välityksellä.

3.1 KILPAILUN OHJELMA -ASIAKIRJAT
Ohjelma-asiakirjana on tämä kilpailuohjelma
ja sen liitteet:
Piirustukset Ritningar
• Kantakartta Stomkarta.dwg
• Kantakartt Stomkarta.pdf
• Kilpailualue Tävlingsområde.pdf
• Rakenne Konstruktion 01.pdf
• Rakenne Konstruktion 02.pdf
• Rakenne Konstruktion 03.pdf
• Rakenne Konstruktion 04.pdf
• Taideteokset Konstverk.pdf
• Työmaataulu Byggplatsskylt.jpg
Valokuvat Foton
• Ilmakuva Flygfoto.png
• IMG_5594.jpg … IMG_5686.jpg
3D Malli 3D Modell
• 3D Malli 3D Modell.dwg
• 3D Malli 3D Modell.skp
DroneVideo
• Dronevideo.mp4

3.4 JATKOTOIMENPITEET KILPAILUN
SEURAUKSENA
Valtion taideteostoimikunta valitsee kilpailussa
palkituista taiteellisesti, teknisesti ja taloudellisesti
1 – 3 sopivinta ehdotusta jatkokehittelyyn. Jatkokehittämisestä ja toteutuksesta tehdään erillinen
sopimus kilpailun ratkeamisen jälkeen.
Teokset pyritään toteuttamaan vuoden 2019
aikana.
Valtion taideteostoimikunta varaa oikeuden
olla toteuttamatta mitään ehdotuksista, mikäli teoksien jatkokehittämisen jälkeen taiteellisia, teknisiä
ja taloudellisia tavoitteita ei ole saavutettu.
Valtion taideteostoimikunta toimii tuottajana
valittujen teosten toteutuksessa, ja hoitaa tarvittavat lupamenettelyt.
Toteutuneet teokset ja niistä tehty dokumentaatio sisällytetään valtion taideteostoimikunnan
kokoelmaan ja arkistoidaan.

Aineisto on ladattavissa kilpailun internetsivulta
www.valtiontaideteostoimikunta.fi/lappeenranta-taidekilpailu.
3.2 KILPAILUA KOSKEVAT KYSYMYKSET
Kilpailijoilla on oikeus pyytää kilpailua koskevia
selvityksiä ja lisätietoja. Kysymykset on lähetettävä
kilpailun yhteyshenkilölle amanuenssi Heli Ahmiolle
viimeistään pe 31.8.2018 sähköpostitse osoitteella
taidekilpailu@kansallisgalleria.fi.
Kysymykset ja vastaukset ovat anonyymisti
nähtävillä pe 7.9.2018 lähtien kilpailun internet
sivuilla www.valtiontaideteostoimikunta.fi/lappeenranta-taidekilpailu.

3.5 KILPAILUEHDOTUSTEN KÄYTTÖOIKEUS
Valtion taideteostoimikunnalla, Lappeenrannan
kaupungilla ja Senaatti-kiinteistöillä on oikeus
julkaista palkitut ja kunniamaininnan saaneet
kilpailuehdotukset viestinnässään ja omissa
julkaisuissaan.

3.3 ARVOSTELU, TULOKSEN JULKISTAMINEN
JA NÄYTTEILLEPANO
Kilpailun yläluokka (arviolta 6 – 9 ehdotusta)
pannaan anonyymisti näytteille ennen kilpailun
ratkaisua kilpailun internetsivuille. Yleisöltä pyyde
tään pe 23.11. – pe 30.11.2018 välisenä aikana
kommentteja teosehdotuksista.
Palkintolautakunta pyrkii ratkaisemaan kilpai-

3.6 VAKUUTTAMINEN
Valtion taideteostoimikunta ei vakuuta kilpailu
ehdotuksia eikä vastaa mahdollisesta tiedostojen
vaurioitumisesta lähetyksessä.
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3.7 KILPAILUSÄÄNNÖT

3.10 KILPAILUSALAISUUS

Kilpailussa noudatetaan tätä kilpailuohjelmaa.

Kilpailu on salainen. Kilpailuehdotusten jokainen
asiakirja on varustettava nimimerkillä.
Lähetettyjä ehdotuksia käsittelee ainoastaan
kilpailun yhteyshenkilö eikä tekijöiden tietoa
paljasteta ennen kilpailun ratkaisua. Kilpailun
yhteyshenkilö paljastaa ainoastaan palkittujen ja
kunniamaininnan saaneiden teosten tekijätiedot
palkintolautakunnalle, kun se on ratkaissut kilpailun.
Palkitsemattomien ehdotusten aineisto tekijä
tietoineen tuhotaan kuuden kuukauden päästä
kilpailun ratkaisusta.

Mikäli kilpailuohjelmaan joudutaan tekemään muutoksia tai lisäyksiä, siitä tiedotetaan kilpailijoille
viimeistään 30 päivää ennen kilpailuajan päättymistä kilpailun internetsivulla www.valtiontaideteostoimikunta.fi/lappeenranta-taidekilpailu, ja samalla
pidennetään kilpailuaikaa.
Kilpailuun jätetty ehdotus poistetaan kilpailusta, jos se on saapunut kilpailukutsussa ilmoitetun
määräajan jälkeen tai jos se on tämän ohjelman
vastainen. Jos ehdotusta ei hyväksytä kilpailuun,
syy mainitaan kilpailun arvostelupöytäkirjassa.

3.11 SISÄÄNJÄTTÖ

3.8 KILPAILUN KIELI

Kilpailuaika päättyy pe 26.10.2018 klo 24:00
Suomen aikaa (UTC+2).

Kilpailun kielet ovat suomi ja ruotsi. Mikäli
kilpailuohjelman versioissa on eroa, noudatetaan
suomenkielistä versiota.

Kilpailuehdotuksen jättö tapahtuu lähettämällä
ehdotus (pdf-tiedosto) pe 19.10. – pe 26.10.2018
välisenä aikana WeTransfer-palvelun (www.wetransfer.com) välityksellä osoitteeseen taidekilpailu@
kansallisgalleria.fi.
Kilpailuehdotuksen lähetyksen yhteydessä
annetaan WeTransfer-palvelun viestikenttään seuraavat tiedot: nimimerkki, tekijöiden nimi, yhteys
tiedot. Lisäksi on eroteltava tekijänoikeuden haltijat
ja avustajat, mikäli tekijänoikeudet eivät kuulu koko
työryhmälle.

3.9 KILPAILUEHDOTUKSEN
SISÄLTÖVAATIMUKSET
Tullakseen kilpailussa huomioonotetuksi tulee
kilpailuehdotukseen sisältyä seuraava aineisto:
• Asemapiirros 1:1000
  • Kuvaupotuksia ja/tai perspektiivipiirroksia
eri suunnista (min. 2 kpl)
• Lyhyt kirjallinen selostus teoksen ideasta,
toteutustavasta ja -aikataulusta
• Kustannusarvio erittelyineen
• Muu ideaa selventävä aineisto
Kilpailuehdotuksen formaatti on korkeintaan kaksi
A3-kokoista sivua pdf-tiedostona, jossa on teokseen
liittyvät asemapiirros, kuvaupotukset/perspektiivit, selostus, kustannusarvio ja muu materiaali.
Aineistossa tulee olla selvästi nähtävillä kilpailijan
nimimerkki.
Kilpailijoiden henkilöllisyys ei saa tulla ilmi
nimimerkistä tai olla merkittynä ehdotukseen.
Pdf-tiedosto on nimettävä samalla nimimerkillä.
Pdf-tiedoston koko saa olla korkeintaan 8 Mt.
Ehdotuksiin sisältyvä teksti tulee olla luettavissa
A3-kokoisissa tulosteissa.
Kilpailijoilla on oikeus jättää kilpailuun useampia ehdotuksia, joista jokainen lähetetään erillisenä lähetyksenä ja eri nimimerkillä varustettuna.

Palkintolautakunta 21.6.2018
kuvat: Lappeenrannan kaupunki
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